
 

 

 

Kalendarium för våren 2019 uppdatering 

Välkomna till vårens aktiviteter! OBS datum är ändrat för både föredrag och Berlinresan 

På klubbens hemsida kan du se aktuella program. Nu är det dags att betala medlemsavgift 
för 2019. Sätt in 400 kr på postgiro 427609-3. Kom ihåg att skriva ditt namn i samband 
med betalningen. Har du flyttat så meddela din nya adress till Gunnar Binder eller skicka 
e-post till gallerimajnabbe@telia.com, på så sätt kan vi ha en aktuell adresslista över våra 
medlemmar. Om du har någon separatutställning nu under året, så skicka gärna uppgifter 
till Roger Nilsfelt roger.nilsfelt@gmail.com, så lägger han in detta på vår hemsida. 

Krokin fortsätter som vanligt på måndagar mellan kl 10.00-12.30 med start 21 januari. 
Lasse Söderholm och Anette Krantz bokar krokimodeller, schema kommer på hemsidan. 
Ann Ericsson, Britt-Marie Hero ansvarar över lokaler, kaffe mm.  

Årsmöte 

Torsdagen den 21 mars kl. 19.00 har klubben sitt årsmöte på Galleri Majnabbe.  

 

Föredrag på Galleri Majnabbe 

Det planerade föredraget den 7/3 är inställt. 
 
Marie Holmgren konstnär och projektledare för offentlig konst, berättar om hur 
processerna ser ut, vem beställer och vem bestämmer konstnär, konstverk eller 
utsmyckning på offentliga platser? Marie är konstnär och har en lång erfarenhet av att 
arbeta med offentliga uppdrag. Hon har också varit anställd på Statens Konstråd och har 
flera perspektiv på hur ett gestaltningsuppdrag inom offentlig konst går till. Onsdag den 
10 april kl. 19.00 
 
Vårsalongen 27 april-19 maj. Göteborgs Konstnärsklubbs traditionella medlems- 
utställning. 
 

Fredag 17 maj kl. 19.00 äger årets vårfest rum. Som brukligt bjuder vi in till ett hjärtligt 
och trivsamt knytkalas på Galleri Majnabbe. 
 
Berlinresan är fastställd och äger rum 19/9 - 22/9. OBS datumet är ändrat pga Berlin 
Marathon. Resans program finns också bifogat i detta utskick.  
Anmälan görs till: brittakleberg@gmail.com. Britta Kleberg kommer att vara klubbens 
reseansvariga.  
 
 

 

Välkomna! 

Styrelsen för Göteborgs konstnärsklubb 


